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ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΠΣΙΚΗ ΚΑΜΔΡΑ
ΓΙΟΤΡΗΘΡΙΚΩΝ ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΔΙΟΓΟΤ ΣΩΝ
ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ,ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ-ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ
ΜΠΑΣΑΡΙΩΝ Δ ΦΟΡΗΣΟ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ SIEM ΣΟΤ ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ,
ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΤΟ ΠΛΗΡΔ ΔΣ ΗΛΔΚΣΡΟΓΙΩΝ ΑΘΔΝΩΝ ΓΙΑ ΗΚΓ ΣΩΝ ΣΔΠ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ
ΚΑΛΩΓΙΩΝ ΓΙΠΛΗ ΑΙΜΑΣΗΡΗ ΠΙΔΗ ΓΙΑ MONITORS DASH 5000 ΣΗ Κ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗ
, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΦΟΡΔΙΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΝΔΜΙΣΗΡΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΚΜ 18 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΣΟ
ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΡΑ SIEM ΑΝΑΙΘΗΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΣΗ Ν.Μ. ΑΓΡΙΝΙΟΤ»
ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ:
1. Δπηζθεπή νπηηθήο θάκεξαο δηνπξεζξηθσλ επεκβάζεσλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 580,00 € + Φ.Π.Α.
2. Ξξνκήζεηα θίιηξσλ εηζφδνπ ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ κεραλεκάησλ, προϋπολογιζμού δαπάνης 150,00
€ + Φ.Π.Α.
3. Ππληήξεζε θαη πξνκήζεηα-αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ ζε θνξεηφ αλαπλεπζηήξα siem ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ
ηκήκαηνο, προϋπολογιζμού δαπάνης 400,00 € + Φ.Π.Α.
4. Ξξνκήζεηα δπν πιήξεο ζεη ειεθηξφδησλ αζζελψλ γηα ΖΘΓ ησλ ΡΔΞ, προϋπολογιζμού δαπάνης 700,00
€ + Φ.Π.Α.
5. Ξξνκήζεηα θαισδίσλ δηπιήο αηκαηεξήο πίεζεο γηα monitors dash 5000 ηεο Θ/Γ θιηληθήο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 560,00 € + Φ.Π.Α.
6. Ξξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θνξείσλ λνζνθνκείνπ, προϋπολογιζμού δαπάνης 900,00 € + Φ.Π.Α.
7. Ξξνκήζεηα αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο γηα ΘΘΚ 18, προϋπολογιζμού δαπάνης 460,00 € + Φ.Π.Α.
8. Ξξνκήζεηα θπθισκάησλ γηα θνξεηφ αλαπλεπζηήξα SIEM αλαηζζεζηνινγηθνχ ηηκήκαηνο, προϋπολογιζμού
δαπάνης 600,00 € + Φ.Π.Α.
ΠΛΝΙΝ ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΖΠ ΓΑΞΑΛΖΠ: 4.350,00 € + Φ.Π.Α.
Έρνληαο ππφςηλ:
1 Ρηο δηαηάμεηο ζε ηζρχ ηνπ Λ. 2286 / 1995 [ΦΔΘ 19/Α/95] « Ξξνκήζεηεο Γεκνζίνπ Ρνκέα θαη ξπζκίζεηο
ζπλαθψλ ζεκάησλ» δειαδή ηηο παξ. 1 έσο 11 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ην άξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Λ.4412/2016.
2. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3329/2005 «Δζληθφ Πχζηεκα γείαο θαη Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο»
(ΦΔΘ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 3527/2007 (ΦΔΘ 25/Α/9-2-07).
3. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3580/2007 «Ξξνκήζεηεο θνξέσλ επνπηεπνκέλσλ απφ ην ΞΘΑ» (ΦΔΘ 134/Α/18-6-07).
4. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Ξ.Γ. 166/2003 «Ξξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ νδεγία 2000/35/ ηεο 29-62000 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο».

5. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3861/2010 (ΦΔΘ 112/Α/13-07-2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή
αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν
«Ξξφγξακκα δηαχγεηα» θαη άιιεο δηαηάμεηο».
6. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ ΞΓ 113/10 αξζ.4 παξ.3 « Αλάιεςε πνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο».
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.3867/2010 ηνπ άξζξνπ 27 παξ. 12 «κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ ιήμεη ζπκβάζεηο ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη κε βάζε ηε
ρακειφηεξε ηηκή ηεο εγρψξηαο αγνξάο φπσο θαηαγξάθεηαη ζην Ξαξαηεξεηήξην ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ
Λ3846/2010»
8. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ 143 Α/28-06-2014) : Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 5
ηνπ άξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.
9. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4281/2014 (ΦΔΘ A 160/08-08-2014) Κέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο
νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο εθηφο ησλ άξζξσλ 134 έσο
138,139,157 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 201 πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ην Λ.4412/2016.
10. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4412/2016 Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο
Νδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ.
11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 έγγξαθν ηεο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο κε ζέκα: Γηεπθξηληζηηθέο
νδεγίεο γηα ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.4472/2017 θαη ηηο ζπκβάζεηο Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ ησλ Φνξέσλ Ξαξνρήο
πεξεζηψλ γείαο θαη ηεο Δζληθήο Θεληξηθήο Αξρήο Ξξνκεζεηψλ γείαο.
12.To άξζξν 22Α ηνπ Λ.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Λ. 4542/2018 πνπ αλαθέξεη φηη: « Δηδηθφηεξα
ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ θνξέα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ έγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηήησο πνζνχ, αλήθεη
ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην έθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ..ΞΔ., θνξέα, θαη ζηνλ Γηνηθεηή ή πνδηνηθεηή ηεο
αξκφδηαο ΞΔ γηα ηνπο θνξείο ηεο Ξξσηνβάζκηαο.
13. Ρελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018 ζέκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.Π. ηνπ Λνζνθνκείνπ κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε Β’
ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Λ. Αηησιναθαξλαλίαο νηθνλνκηθήο ρξήζεσο 2018 θαη ε νπνία
εγθξίζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Ξ.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ πνπξγνχ γείαο.
14. Ρα αξηζκ.πξση. πξση. 12467/28-08-2018, 12477/28-08-2018,14878/10-10-2018 θαη 16148/24-10-2018
αηηήκαηα ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.
15 . Ρηο αξ. 151 κε ΑΓΑ:ΩΑΖΕ46904Κ-ΜΣ θαη 152 κε ΑΓΑ:ΩΛ1Κ46904Κ-4Ι απνθάζεηο δέζκεπζεο
δαπάλεο.
16. Ρελ αξηζκ. πξση.108/16.01.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο
πξνζθνξψλ.
Ρν Γ.Λ. ΑΗΡΩΙ/ΛΗΑΠ-Λνζειεπηηθή Κνλάδα Αγξηλίνπ πξνβαίλεη ζηελ δηελέξγεηα δηαδηθαζίαο ζπιινγήο θιεηζηψλ
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα επηζθεπή νπηηθήο θάκεξαο δηνπξεζξηθσλ επεκβάζεσλ, πξνκήζεηα θίιηξσλ
εηζφδνπ ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ κεραλεκάησλ, ζπληήξεζε θαη πξνκήζεηα-αληηθαηάζηαζε κπαηαξηψλ ζε
θνξεηφ αλαπλεπζηήξα siem ηνπ αλαηζζεζηνινγηθνχ ηκήκαηνο, πξνκήζεηα δπν πιήξεο ζεη ειεθηξφδησλ
αζζελψλ γηα ΖΘΓ ησλ ΡΔΞ, πξνκήζεηα θαισδίσλ δηπιήο αηκαηεξήο πίεζεο γηα monitors dash 5000 ηεο Θ/Γ
θιηληθήο , πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θνξείσλ λνζνθνκείνπ, πξνκήζεηα αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο γηα ΘΘΚ 18 θαη
πξνκήζεηα θπθισκάησλ γηα θνξεηφ αλαπλεπζηήξα SIEM αλαηζζεζηνινγηθνχ ηηκήκαηνο ηεο Λ.Κ. Αγξηλίνπ,
άθξσο απαξαίηεηεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, κέζσ αλάξηεζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Λνζνθνκείνπ
,ζηε Γηαχγεηα θαη ζην ΘΖΚΓΖΠ , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά.
Ξαξαθαινχκε λα θαηαζέζεηε έως ηις 28-01-2019, ημέρα Γεσηέρα και ώρα 14.00μ.μ. ζρεηηθή έγγραθη
κλειζηή προζθορά (ζηην οποία θα αναγράθεηαι η θράζη «Οικονομική προζθορά » ηο θέμα και
ο αριθμός πρωηοκόλλοσ ηοσ αναρηημένοσ εγγράθοσ).
Πεκεηψλεηαη φηη :
Νη ελδηαθεξφκελνη πξέπεη καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο λα ππνβάινπλ θαη ηα παξαθάησ:
ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
πεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ζηελ νπνία
πξέπεη:
Λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φηη απνδέρνληαη πιήξσο ηνπο φξνπο ηεο
πξφζθιεζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ.

.

Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη:
αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο
θαη επηθνπξηθήο) θαη θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο
Λα δειψλεηαη φηη κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν
επαγγεικαηηθφ επηκειεηήξην.
Λα δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξίπησζε πνπ αλαδεηρζεί αλάδνρνο γηα ηνλ έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγηάο ησλ
δηαζεξκηψλ θαη ησλ απηληδσησλ θαη δηαθνξέο επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο, φπσο απηέο αλαγξάθνληαη
παξαθάησ , δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειέζεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηνπ νξίζεη ην Λνζνθνκείν.
Ν ρξφλνο πιεξσκήο ζα είλαη ζχκθσλνο κε ην Ξ.Γ 166/5-06-2003.
Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Ρερληθή πεξεζία ηνπ Λνζνθνκείνπ γηα επηπιένλ
πιεξνθνξίεο. (ηει.2641361554)
ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1. Δπηζθεπή κηαο νπηηθήο θάκεξαο ACKERMANN 30o δηακέηξνπ 2,7mm κε θσδηθφ 18-2346G θαη sn Α4553, πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ νπξνινγηθψλ δηνπξεζξηθψλ επεκβάζεσλ.
Νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ είλαη ην άλνηγκα θαη ν θαζαξηζκφο ηεο νπηηθήο, αληηθαηάζηαζε ηνπ θαθνχ
εζηίαζεο, αληηθαηάζηαζε ησλ θξπζηάιιηλσλ θαθψλ, ξχζκηζε θαη ζηεγαλνπνίεζε-έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο.
Ν αλάδνρνο λα παξαδψζεη κε ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ηα επηζθεπαζκέλα κέξε
δηάξθεηαο 6 κελψλ. Ρα δε αληαιιαθηηθά λα πξνκεζεχνληαη απφ πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο θαη λα θέξνπλ
ζήκαλζε CE. Λα θαηαηεζεί βεβαίσζε ζπκκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο Γ8δ/Γ.Ξ.
ΝΗΘ/1348 (ΦΔΘ 32/Β/2004), E3/833 (ΦΔΘ 1329/Β/1999) πνπ αθνξά ηελ νξζή δηαλνκή ηαηξνηερλνινγηθψλ
πξντφλησλ θαη πηζηνπνηεηηθφ EN ISO 9001:2008.

2. Ξξνκήζεηα θαη αληηθαηάζηαζε δεθαηξηψλ (13) θίιηξσλ (filter foam) εηζφδνπ AC ησλ αλαηζζεζηνινγηθψλ
κεραλεκάησλ Datex-Ohmeda ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ GE Healthcare πνπ βξίζθνληαη ζε φιεο ηηο
ρεηξνπξγηθέο αίζνπζεο. Ρα θίιηξα απηά αληηθαζίζηαηαη φηαλ πιένλ δελ επηδέρνληαη θαζαξηζκφ ιφγσ θζνξάο
(έρεη παξέιζεη 5εηία).
Ρα αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα κεραλήκαηα. Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα
ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO
9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. Ρα
αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ
γλεζηφηεηαο ησλ θίιηξσλ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή GE Healthcare.

3. Ππληήξεζε θαη πξνκήζεηα-αληηθαηάζηαζε θαηλνχξησλ επαλαθνξηηδφκελσλ κπαηαξηψλ ηνπ θνξεηνχ
αλαπλεπζηήξα breathing Aid SIEM 2001 MI-EL:
Απαηηείηαη απφ ηνλ αλάδνρν λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα
EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α.
Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα
θέξνπλ εγγχεζε. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ κπαηαξηψλ θαζψο θαη ην
πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ θαηαζθεπαζηή SIEM. Πε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν,
ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.

4. Ξξνκήζεηα δχν (2) εξγνζηαζηαθψλ ζεη ειεθηξνδίσλ αζζελψλ γηα ηνπο ειεθηξνθαξδηνγξάθνπο Nihon
Kohden ησλ ΡΔΞ. Ρα ζεη ζα πεξηιακβάλνπλ 10πνιηθφ θαιψδην αζζελνχο, 4 ειεθηξφδηα άθξσλ θαη 6
πξνθάξδηα ειεθηξφδηα(βεληνχδεο). Νη ΖΘΓ έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ην παιαηφ Λνζνθνκείν θαη ρξεηάδνληαη
αληηθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ πιηθψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ επαξθψο.
Ρα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO

13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04
ηνπ π.γείαο.
Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξνπλ εγγχεζε δχν εηψλ.
Πε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν ν πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ.
5. Ξξνκήζεηα δχν (2) θαισδίσλ δηπιήο αηκαηεξήο πίεζεο γηα ηα monitors DASH 5000 ηεο GE πνπ βξίζθνληαη
ζηελ Θαξδηνινγηθή Θιηληθή.
Ρα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά-εμαξηήκαηα ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα αλσηέξσ monitors.
Απαηηείηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα EN ISO 13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α.
Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04 ηνπ π.γείαο. Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθάπηζηνπνηεηηθά. Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ θαισδίσλ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ
CE ηνπ θαηαζθεπαζηή GE.
6. Ξξνκήζεηα ηξηάληα (30) αληαιιαθηηθψλ (πδξαπιηθέο κπνπθάιεο) ηχπνπ Stabilus-gas-spring 5νπ ηξνρνχ lifto-mat 100N γηα ηα θνξεία ηχπνπ 9CL ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρα θνξεία παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο θηλήζεηο
πνπ εθηεινχλ κε απνηέιεζκα ηελ δπζιεηηνπξγία ηνπο.
Ρα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ηα θνξεία. Πε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζα
πξέπεη άκεζα λα αληηθαηαζηαζνχλ.
7. Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ελφο αλεκηζηήξα πξνζαγσγήο δηπιήο αλαξξφθεζεο κε πίζσ θεθιηκέλα
πηεξχγηα γηα Θεληξηθή Θιηκαηηζηηθή Κνλάδα (ΘΘΚ) 18 (Αλάλεςε Σεηξνπξγείσλ). Ν ππάξρσλ αλεκηζηήξαο έρεη
θαεί θαη δελ επηζθεπάδεηαη.
Σαξαθηεξηζηηθά αλεκηζηήξα:
Type: THLZ225 ή BL225 – RPM max: 6200 – Temp.max:80oC - KW max: 4 – Kg/m3: 1,2.
8. Ξξνκήζεηα ησλ θάησζη αληαιιαθηηθψλ γηα θνξεηφ αλαπλεπζηήξα breathing Aid SIEM 2001 MI-EL:
-Γχν (2) θπθιψκαηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (κέρξη θαη 10 ρξήζεηο). Λα κελ απνζηεηξψλεηαη ζηνπο 134νC αιιά ζε
απνζηείξσζε αηκνχ ζηνπο 121νC γηα 20 ιεπηά.
-Έμη (6) θπθιψκαηα κηαο ρξήζεο.
Ρα αλσηέξσ αληαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα ζπκβαηά κε ην κεράλεκα. Απαηηείηαη απφ ηνλ
πξνκεζεπηή λα ιεηηνπξγεί κε ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα EN ISO
13485:2012 θαη EN ISO 9001:2008 θαη λα θέξεη ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο .Α. Γ8δ/ΓΞ/νηθ.1348/04
ηνπ π.γείαο. Ρα αλσηέξσ λα απνδεηθλχνληαη κε ηα αληίζηνηρα δηθαηνινγεηηθά θαη λα θέξνπλ εγγχεζε.
Δπηπιένλ λα θαηαηεζεί ην πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο ησλ αληαιιαθηηθψλ θαζψο θαη ην πηζηνπνηεηηθφ CE ηνπ
θαηαζθεπαζηή SIEM. Πε πεξίπησζε πνπ ην πιηθφ θαηά ηε ρξήζε απνδεηρζεί αθαηάιιειν, ν
πξνκεζεπηήο δεζκεχεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ.
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